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 מכרז פומבי מס' 10/2023 

 

 והפעלת מגרש חנייה למשאיותהקמת 
 
 

 אספקת והפעלת מגרש חנייה למשאיות עיריית קלנסווה ) להלן : הרשות( מזמינה בזה הצעות  מחיר
 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ותנאיו, חוברת בשני עותקים, ניתן לרכוש במשרדי הרשות בשעות העבודה הרגילות 

 שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.₪,   1000תמורת תשלום סך של 

, בתאום מנהל הרכש ו/או מנהל התברואה ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, 

החל ,  www.qalanmuni.comו/או באתר האנטרנט של העירייה     09-8780388מראש בטלפון : , 

 . 03.03.2023מתאריך 

קלנסווה בבמשרדי הרשות  0001: שעה 09.03.2023 תתקיים פגישה "סיור" לצורכי הבהרות ביום  

 .אינה חובההנוכחות בפגישה למשתתפי המכרז  

, יש להפקיד במסירה 10/23את ההצעות )בשני עותקים( במעטפת המכרז, נושאות ציון מכרז פומבי 

ין בתיבת המכרזים, שבמשרדי הרשות, בבני 0021: שעה   233.016. אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום

 הרשות.

 הצעה שלא תוגש במועד , לא תתקבל.

 התאם למסמכי המכרז .ב ₪  00010,על המציע לצרף ערבות בנקאית ע"ס  

אין הרשות חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הרשות רשאית להתחשב, בין 

יסיונה הקודם של השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור נ

 הרשות עם המציע.

ומסמכי מכרז זה לרבות הסכם ההתקשרות  מובהר בזאת כי ברשות פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים

י החתימה של לא יחייבו את הרשות אלא לאחר צירוף חתימתו של החשב המלווה בצד חתימת מורש

 הרשות וחותמת הרשות.

הרשות רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. הרשות תהא רשאית לפצל 

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות. ו/או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים

 

 בכבוד רב

 ראש העיר –עבדאלבאסט סלאמה 
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 10/2023מס'  מכרז לביצוע זמנים לוח
 אירוע מועד

 הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 12:00עד השעה  12.03.23
 ההצעה מסמכי להגשת האחרון המועד 12:00עד השעה  16.03.23 

 
 

 

 
 הזמנה
 3202/10מכרז פומבי מס' 

 

 והפעלת מגרש חנייה למשאיות הקמת

דונם  20 -אספקת מכרז חנייה בשטח שלא יפחת ממעוניינת בקבלת "( העירייה)להלן: " עיריית קלנסווה

 והפעלת מגרש החנייה .

 

 : מטרת המכרז .1

הקמת מגרש לקבלת הצעות למכריזה על פניה "(, הלקוח,  )להלן: "עיריית קלנסווה 1.1

 קלנסווה או בסמוך לקלנסווה .דונם ב 20 -למשאיות בשטח שלא יפחת מ חניה

 

  יכללו: המכרז 1.2

)רצוי דונם . גידור המגרש , הכנת משטח עם  20 -מגרש שלא יפחת מ הקמת 1.2.1

 , מצלמות מעגל סגור. 24/7 , שמירה אספלת(

 הגשת כל האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלת החניון. 1.2.2

  הפעלת החניון וגביית דמי חנייה מבעלי המשאיות.על הזוכה יהיה אחראי  1.3

 

שנים ראשונות לתקופת  5כה יהיה פטור מתשלום ארנונה לעירייה במשך והז

 ההתקשרות.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[:\
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 רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע. .1
 *** יוכח באמצעות צרוף העתק קבלה.

 

 המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.  .2
 או שיתופית אגודה, עמותה, חברה) תאגיד רישום תעודת להצעתו יצרף, תאגיד המציע היה

 המציע היה. בתוקף תקין ניהול על אישור להצעתו יצרף, עמותה המציע היה(. רשומה שותפות

 .מורשה עוסק תעודת יצרף, יחיד

 

, שהוצאה לבקשת מקורית, אוטונומית בנקאית ערבות המציע יצרףתקפות הצעתו,  להבטחת .3

 '() לחלק א'[.ד)2המכרז ]ראו סע' המציע בלבד. הערבות תהא בנוסח המדויק בחלק ג' למסמכי 

 
  :שנים 10 –דונם בבעלותו או בשכירות לתקופה שלא תפחת מ  20חת מ פמחזיק במגרש שלא י .4

 
  .א

דונם . על המציע לצרף  20 -המציע הוא הבעלים הרשום למגרש בשטח שלא יפחת מ

 נסח טאבו.

 או 

בתנאי שהמשכיר )בעל שנים ,  10 -לצרף הסכם שכירות מגרש לתקופה שלא תפחת מ

 המגרש( הוא הבעלים הרשום של השטח.

 

שנים ראשונות לתקופת  5כה יהיה פטור מתשלום ארנונה לעירייה במשך והז

 ההתקשרות.

 

 ,רב בכבוד                            

 סלאמה עבדאלבאסט                                                                                                                                   

 העירייה ראש                                                                                                                                        
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 הוראות כלליות: –חלק א' 
               מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

 החלק תיאור חלק
 הזמנה 

 כלליות הוראות א'
 והליכי המכרז תנאים מיוחדים, הוראות למשתתפים ב'
 בנקאית ערבות ג'
 לעניין עמידה בתנאי הסף  תצהיר המשתתף ד'
 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות ה'
 נוסח המלצה  ו'
 הביטוח למחלקת התחייבות ז'
 הקבלן לעבודת בטיחות הוראות ח'
 נוסח הצהרות המשתתף בדבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק ט'
 במכרז המשתתף והתחייבות הצהרה י'
 הצעה כתב 'אי

 ההצעה טבלת אקסל המהווה חלק מכתב 2יא' 
 חוזה 'בי

 כלליות עבודה והוראות מפרט יג'
 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה יד'
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז  טו'
 לוח זמנים לביצוע  טז'
 הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים יז'

 הנחיות ודרישות אבטחת מידע  יח'
 לאבטחת מידעהצהרת מחויבות  יט'

 תשריטים כ'
 רשימת חניונים ברחבי העיר כא'
פירוט הקריטריונים בהתאם לטבלת הניקוד )חלק ב' סעיף -יכולות המערכת כב'

 ג'(2
 

מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז  מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי
 הנדון, לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.

 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  .א

התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב ע"י מי שהוסמך לחתום בשם 

 להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
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אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול  - אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות .ב

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  עסקאותפנקסי חשבונות ורשומות כאמור בחוק 

 הותקנו על פיו., והתקנות ש1976 -תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. .ג
 

לטובת העירייה, שהוצאה לבקשת בלתי מותנית אוטונומית ו –מקורית ערבות בנקאית  .ד
המציע בלבד. נוסח הערבות יהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז כחלק ג'.  הערבות תהא 

רסם וכפי שפ,  2023ינואר צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא מדד חודש 
כולל. הערבות תהא  15.06.23ושתעמוד בתוקפה עד ליום או בסמוך לכך,  15/2/2023ביום 
השם המופיע בערבות יהיה . )כולל מע"מ(₪(  עשרת אלפים במילים:) ש"ח 00001,של  בסך
 .המציעשם 

 אי קיום התנאים הנ"ל עלול להוביל לפסילת הערבות הבנקאית.

 

 מטעם מע"מ. תעודת עוסק מורשה .ה

כחוק, בהתאם לחוק עסקאות  זרים עובדים והעסקת מינימום שכר בדברהמשתתף  תצהיר .ו

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים 

 בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ט' למסמכי המכרז. - 1976 -זרים כדין(, תשל"ו 

 מהוות אינן אלה המלצות כי, מובהרעל ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש.  ותהמעיד המלצות .ז

 .המציע והערכת ההצעה ניקוד לצורך ישמשו ואולם הסף מתנאי חלק

 .'ו כחלק מצורף מלץמו המלצה נוסח

 - ומעודכנים מאושרים תאגוד מסמכי .ח

 (;השיתופיות האגודות או השותפויות או) החברות רשם מאת האגד תעודת (1) 

 או שליטה ובעל במידה. בו והשליטה בתאגיד המניות בעלי את המפרט ד"עו אישור (2)

 שותפיו או מניותיו בעלי גם יפורטו, עצמו בפני תאגיד הינו בתאגיד כלשהו מניות בעל

 המשתתף מאחרי העומדים היחידים כל לזיהוי עד, הלאה וכך, בו השליטה בעלי או

 .במכרז

 של היותו ואת, בתאגיד המניות בעלי את המפרטת, החברות מרשם מידע תמצית (3)

 במסגרת ההצעות הגשת למועד מעודכן להיות חייב האישור. פעיל תאגיד המציע

 .ההליך

 .התאגדות תקנון (4)

 .ההצעה הגשת למועד בתוקף תקין ניהול על אישור לצרף יש, עמותה שהמציע ככל (5)
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שהומצא על ידי העירייה למשתתפים, ולרבות תשובות מסמך פרוטוקול ו/או העתק חתום של  .ט

 למתן הבהרות.

למסמכי  ב'המפורטים בחלק  לקריטריונים בהתאם, הניקוד מתן לטובת הרלוונטי מסמך כל .י

 המכרז.

למסמכי המכרז צורף  (.2שני העתקים של כתב ההצעה וטופס ההצעה )חלקים יא' ויא'  .יא

המציע, ובו תמולא הצעתו. תשומת הלב כי תדפיס קובץ האקסל אשר גם אותו נדרש למלא 

רוכשי המכרז יקבלו את קובץ האקסל למילוי. עם הרכישה יש לפנות למחלקת התקשרויות 

 וביטוח שתעביר הקובץ הנחוץ.

 
 ' למסמכי המכרז.התצהיר בדבר הזמנות עבודה בהתאם לנוסח המפורט בחלק  .יב

 

 .צילום תעודת זהות של המשתתף -הינו יחיד  המשתתףאם  .יג

 

 העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .יד

 

למסמכי  י"דלעובד העירייה או לחבר המועצה לפי חלק  בדבר קרבה משפחתית הצהרה .טו

 המכרז.

 

 .ט"ולפי הנוסח שבחלק  מכרז בדבר אי תאום המשתתףתצהיר  .טז

 למסמכי המכרז.  ט"ז, לפי חלק לביצוע לוח זמנים  .יז

 למסמכי המכרז. ז"לפי חלק י ,עסקייםסודות מסחריים ו/או סודות הודעה על  .יח

 
 והליכי המכרז תנאים מיוחדים, הוראות למשתתפים -חלק ב' 

 
 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:
 שהגיש את מסמכי המכרז מטעמו. מי  -המציע /המשתתף

 המשתתף שיזכה במכרז. - /נותן השירותים / הספק הקבלן
 והפעלת מגרש חנייה. הקמת  - /השירותים העבודות
 או מי מטעמו.הפיקוח העירוני אגף  מנהל    -המנהל 

 מי שימונה מטעם המנהל לפקח על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. -המפקח 
 

למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף  המשתתףעל  .א
ולחתום לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

, על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו באופן מלא
 ביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.נדרש למלא פרטים בדיו, ו
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על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת העירייה בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות 
 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםהוראות נוספות, הבהרות, סיכום סיור קבלנים וכד', 

 
כך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד ל  .ב

חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על  בתוספת
 בכל מקום בו נדרשים פרטיו המלאים של המציע, יצויין גם שמו המלא של החותם.חתימה. 

של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה  הצעתו שתהג

 ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם 
 עלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, 

 

חייב  המשתתףטופס כתב ההצעה, וגבי כתב ההצעה וכן על  הכספיתלהגיש הצעתו  משתתףעל ה .ג
 למלא את כל פרטי כתב ההצעה וכל החלקים המתייחסים לכל סוגי העבודות המפורטות.

זה לביצוע מלוא  בחוזה להתקשרלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת  .ד
העבודה או חלקה, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות 

 תקציביות ותזרימיות הקיימות בעירייה, ובהתאם לצורך.

העירייה תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש במכרז,  .ה
 בשל נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו  .ו
שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז  וכו', או

עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים וההתקשרות מכוחו, 
 .בהליך ללא ציון שם הפונה

למען הסר ספק, מובהר ומדגש כי תנאי המכרז הקובעים והבלעדיים יהיו התנאים המפורטים  .ז
 תב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.בכ

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתר ביצוע העבודות, וינקוט בכל  .ח
האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת 

מהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות ב
ינים יוהסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעונ

 לעיל. כאמור 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה  .ט
 פורטות במכרז ובחוזה.ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המ

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

 
התוכניות שיוצרפו למגרש המוצע, המיקום של המגרש , הסביבה של ההצעות תיבחנה על פי  .א

 המגרש, האיכות של השירות המוצע, דרכי ההגעה למגרש והנגישות.
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באיכות ההצעה בעת דיון במכרז, רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע,  .ד
ובטיבה. כן רשאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי 

 שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
 לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.גם על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות  .ה
 והתקנות והצווים לפיו. 1965 -בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

כן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על שטח 
 שלא כדין.שבע, -ציבורי בתחום העיר באר

 

 העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין. .ו
 
על עבודות או  נוספיםהעירייה רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  .ז

הזמנות והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא העירייה רשאית לדרוש 
עיון בהצעתו, הסברים ביחס להצעתו, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים מהמציע במהלך ה

 עדת המכרזים או למומחה מטעמה.והללו לו
 
העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל  .ח

דרישות  הוכחה שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר
מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות 
ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל 
ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לעירייה 

הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או  את
 ניתוח נתונים כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
ה ביותר או כל הצעה הגבוהמשוקלל בעלת הניקוד אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה  .ט

לבחון גם את ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, שהיא, והעירייה רשאית 
לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר ו/או אם תמצא הועדה 

המשוקלל בעלת הניקוד כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה חריגה מבחירה בהצעה 
 .הגבוה ביותר

 
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  .י

 במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, 

מות, הוצאות בגין ערבויות וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או ולרבות הבדיקות המוקד
 בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

 
השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .יא

ן במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובי
 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .יב

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה מונע 
 הערכת ההצעה כדבעי.



    

   

 עיריית קלנסואהبلدية قلنسوة                                   

_____________________________________  
 

 

9 

 

 
במכרז בכדי להטיל על העירייה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה אין בקביעת זוכה כלשהו  .יג

 את הזכות, להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו.
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא,  .יד
 וויון.יתור שכזה לא יגרום כל נזק לעירייה ולא יפגע, לדעת העירייה, בעקרונות השובמידה שו

 
הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה  .טו

 ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  .טז
בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע

 המציע. 
 
העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע  .יז

בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר 
רז ו/או להקטינן, בהתאם יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכ

לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העירייה. העירייה 
 .שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל

 
 ה והתקשרות:יהודעה על הזכי. 3
 

, תימסר לו על כך הודעה. המציע שייקבע העירייהואישורו הסופי של ראש עם קביעת הזוכה במכרז  (א)
ערבות בנקאית כמפורט להלן וכל  ,ימי עסקים 10 בתוך  ,כזוכה במכרז מתחייב להמציא לעירייה

 מסמך נוסף כפי שיפורט בהודעת הזכייה. הוראה זו הינה מהותית.

ערבות שהוגשה מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף ה 

 על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז. 

 

זוכה שנדרש להמציא ערבות בנקאית, וכל מסמך נוסף, ולא יעשה כן תוך הזמן שנקבע בדרישה,  (ב)
תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה למכרז, וסכום הערבות ישמש 

טל על עצמו המציע בהגשת הצעתו כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנו
 למכרז. חילוט הערבות לא יפגע בכל סעד אחר העומד לרשות העירייה. 

 
היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו הנ"ל, לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את  (ג)

המעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה, תהא העירייה 
לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה למכרז ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, וסכום הערבות  רשאית

ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו 
למכרז. כמו כן, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, 

ר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או ולהתקש
תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז 

 חדש.

 

יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש הכספי בין ההצעה  –התקשרה העירייה עם מציע אחר  (ד)
 ידי העירייה לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה.שנבחרה על 
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 אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה עפ"י כל דין. (ה)

 
 

 תקופת ההתקשרות: .4

 
)להלן:  ועד לסיום תקופת ההפעלה נה החל ממועד חתימת הצדדים על החוזהיתקופת ההתקשרות ה .א

 (.  "תקופת ההתקשרות"

תקופת ")להלן: חודשים החל מיום תחילת ההתקשרות   120תקופת ההפעלה הינה למשך  .ב

 ההפעלה"(. 

לתקופה עבור  לעירייה נתונה האפשרות, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות .ג

 ., חודשים נוספים 60של 

 

 

 ערבות ביצוע: .5
 

ימי עסקים   10תוךלהבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו, ימציא הקבלן לעירייה ב
ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד ממועד ההודעה על הזכיה, 

 אלף ___________ ובמילים:ש"ח כולל מע"מ ) _________ המחירים לצרכן, בסך של
)וזאת כנגד קבלת ערבות ההגשה של המכרז ____________  עד ליום בתוקףשתעמוד ₪(, 

 .(הכל כמפורט לעיל 
 

 

 :המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות .6

ועדת  בפרוטוקול לעיין, במכרז התקבלה לא שהצעתו למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

 חובת לתקנות( ה)21 בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם, הזוכה ההצעה ובמסמכי המכרזים

 להלכה ובהתאם 1998-ח"תשנ, המידע חופש לחוק בהתאם 1993-ג"התשנ, המכרזים

 .הפסוקה

 כי לכך ער והמציע מקצועי סוד או מסחרי סוד כל ללא ניתנה כאילו תיחשב המציע הצעת .ב

 .במכרז המשתתפים של לעיונם הצעתו תועמד, כזוכה ייקבע אם

 – להלן)  עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע    .ג

 סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו"(, סודיים חלקים"

 :כדלקמן ינהג, המכרז

 משמעי וחד ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין .1

 .הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים' זיעל גבי חלק 
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 מקצועי סוד או מסחרי לסוד טענה בשל הצעתו של בחלקים עיון למנוע  יש מדוע ינמק .2

 .כאמור הרלוונטיים החלקים את ויציין נפרד בדף

 לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע .3

 יראו כסודיים בהצעתו חלקים שסימן מציע .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים

 .אחרים מציעים לעיון סומנו לא אשר הצעתו חלקי שאר למסירת שמסכים כמי אותו

 גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .4

 העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים

 והוא סודי מסמך בבחינת אינו ההצעה כתב כי למציע ידוע, לעיל האמור כל למרות .5

 .לעיון יותרו

 המציעים של העיון זכות היקף בדבר הסופי הדעת שיקול  כי, יודגש, לעיל האמור כל למרות .ד

 המכרזים דיני להוראות בהתאם זה בנושא תפעל אשר, בלבד המכרזים ועדת של הינו

 .מנהלית רשות המחייבות המידה ולאמות

 סוד או מסחרי סוד של בטענה מציע בהצעת עיון למניעת בבקשה תדון לא המכרזים ועדת .ה

 .בהצעה גורף סימון בשל או/ו מנומקת אינה היא אם מקצועי

 הגדירם שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה   .ו

 בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן  כסודיים

 .העניין נסיבות את ההולם זמן פרק

 הזוכה למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה   .ז

 .המבקש של לעיונו החומר מסירת בטרם

 

 

 שמירת זכויות: .7

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה,  .א

 שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז,  .ב

 החוזה. לתנאיבהתאם 

בו, תחולנה  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות .ג

 על המשתתף בלבד.

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .ד

  :במכרז זכייה לאחר המשפט בית של שונה קביעה .ה
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ולאחר מכן קבע בית משפט  ,והחל בעבודתו (" זוכה המקורי " :להלן)נקבע זוכה במכרז  
מתחייב הזוכה  (," זוכה מאוחר " :להלן) :להלן)מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז 

לא יהא זכאי  ,במקרה שכזה .המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר
פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם  ,המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת העירייה

  .לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל
בגין ההליך  ,תביעה ו/או דרישה כלפי העירייהלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או  

  .שבוצע

מובהר, כי לעירייה מספר תאגידים ומספר מוסדות עירוניים. בהתאם לכך, שומרת  .ו

את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או  לעצמההעירייה 

מזכויותיה לפי  בין באמצעות המחאת חלק ,תאגידים עירוניים ו/או מוסדות עירוניים

( לתקנות העיריות 7) 3ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם לתקנה 

  .עבור אותם מוסדות או תאגידים עירוניים 1987 –)מכרזים(, התשמ"ח 

מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך שלעירייה זכות להמחות ו/או  ,לפיכך
לתאגיד או למוסד  ,מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיהלהעביר ו/או להסב זכות או יותר 

 עירוני כאמור.
 
 

 

 

 

 

 

 _________________ שם המציע

 ______________ מס עוסק מורשה/ח.פ

 ________________________המציע תכתוב

 ________________טל:__________

 ________________פקס:________

 __________כתובת מייל__________

 ____________________שמות מורשה החתימה___

 _____________תאריך_______________

  חתימה וחותמת המציע ______________________
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 

 
 בנק ______________       לכבוד                                                                                                  

 סניף _______________                                                                            עיריית קלנסווה
 כתובת הסניף _______________                                                                                           ,א.נ

 תאריך _______________                                                                                            
 ובלתי מותנית מס' ____________  אוטונומיתנדון: ערבות בנקאית ה

 

)להלן: "המבקש/ים"(,  ח.פ./ ת.ז. ______________  על פי בקשת ___________________________ .1

ש"ח( )להלן: "סכום  עשרת אלפים"ח )במילים: ש 10,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של

  פומבימכרז עם הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

 .להקמת והפעלת מגרש חנייה   10/23מס' 

 בערבות זו: .2

 .המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו -"מדד חדש"  )א(  

 והעומד על _______________ נק'. 15.2.2023שפורסם ביום  ינוארפמדד חודש  –"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל מחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג( 

אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם 

 נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.יהיה בנוי על אותם 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם  .3

את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום 

לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב  התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד

 סכום הערבות. על בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

ור לעיל, מבלי סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמ

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 המבקש/ים.

על פי דרישה ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת.  3202/6/15ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  .5

 מהתאריך הנ"ל.ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 ,בכבוד רב                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     
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  5-ו  4סף הלהוכחת עמידה בתנאי מעודכן  תצהיר – ד'חלק 

 

 לכבוד

  עיריית קלנסווה

 
אני הח"מ, __________________ בעל ת.ז. ___________________ משמש כ 

שהוא , ]נא למחוק את המיותר[ בקבלן המשנה מטעם המציע /________________ במציע

 , מצהיר בזאת כדלקמן:וומטעמ וומוסמך להצהיר בשמ_________________________, 

 

פרויקטים הכוללים אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים  שניניסיון בביצוע  קבלן המשנה/למציע .1

טכנולוגיים לניטור ובקרת תנועה ו/או חניה עבור גורמים פרטיים ו/או ציבוריים, כקבלן ראשי או 

מצלמות טמ״ס, תשתית תקשורת  30כקבלן משנה, כאשר בכל פרויקט הותקנו לפחות 

 קווית/אלחוטית/סלולארית ותוכנה לניהול ובקרה.

 

 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות  -ה' חלק 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, 

 כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום  .1
  ולהצהיר בשמו ]להלן: "המציע"[. 

 תצהיר זה תחולתו במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז. .2

לא תשולם כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש  .3
 זבר העירייה. העירייה וג

ככל שתבוצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי  .4
 תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.

לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו,  .5
 .י מורשי החתימה של העירייהשלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .6

         _______________ 
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 אישור     

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, 
________________ נושא/ת ת.ז. במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' 

שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את 
האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה 

 את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 עו"ד                            

 מ.ר. ___________

 חותמת  
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  (מומלץ)נוסח  המלצות -  ו'חלק 

 הנדרשים הקריטריונים לכלל התייחסות מחייבת, חופשי בנוסח המלצה הגשת כי הלב תשומת

 : ________________________המציע שם

 ________________________: והמאשר הממליץ הגוף שם

 : _______________________________________כתובת

 : _________________________________הקשר איש שם

 :_______________________________הקשר איש תפקיד

 : ___________________________לבירורים טלפון מספרי

 השנים בין ( __________________הגוף שם) מול עבד שלעיל המציע כי לאשר הריני
 בהיקף( המתאימה החלופה את סמן) עבורנו וביצע_______________  ועד ____________

 ______________________. של מפרויקט כחלק ,₪ ________________ של
 

 :העבודה במסגרת המציע ידי על בוצעו אשר עבודה סוגי פירוט
 
1___________________________________________________________________. 
2___________________________________________________________________. 
3___________________________________________________________________. 

 : _________________________הפרויקטשם 
 :________________________רויקטמיקום הפ

 שנת ביצוע העבודות: ____________________
 משך ביצוע הפרויקט:____________________
 היקף העבודות בש"ח: ___________________

הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו )נא לסמן את החלופה  -העבודה מאיכותשביעות רצון 
  המתאימה(:

 רצוננו המלאה.( לשביעות 1)
  ( לשביעות רצוננו החלקית.2)

הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו )נא לסמן  -מעמידה בלוחות זמנים של הביצועשביעות רצון 
  את החלופה המתאימה(:

 ( לשביעות רצוננו המלאה.1)
   ( לשביעות רצוננו החלקית.2)

_________________________הערות_______________________________________________
__ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 שם הממליץ: __________ חתימת הממליץ: _____________ חותמת הגוף: ________________

 *     יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע 
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 בטיחות לעבודת קבלן הוראות -' חחלק 

 
 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים

 
 המשתתף שזכה במכרז. -"הקבלן" 

 
ין הבטחת תנאי יהקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בענ .1

 הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
 
דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  מובהר כי .2

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

 

הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .3
חיות לפיהם; , והתקנות, הצווים וההנ1970 -, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954 -

, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן 1988 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 
 -; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 1997 -אישי( התשנ"ז 

, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות והצוים 1988
פיה; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש ל

 נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

 

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל  .4
ההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד ההוראות ו
-הסביבה, משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל ועיריית באר להגנתמשרד ההתחבורה, 

 שבע.
הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדוייק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות  

 ה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.המוסמכות, תוך עמיד
 
הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  .5

 בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 
 
רים את נוהלי הבטיחות ושחתמו כמו כן, יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכי .6

על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה 
 עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

 
מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית העירייה  .7

 ות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט.לאשר או לסרב או להתנ
 
שיונות והאישורים הדרושים יהקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הר .8

שיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי יוכי כל ר
כניים או חשמליים וכו', תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מ
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מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים 
 ועברו הסמכה כחוק.

 
הקבלן יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם  .9

הנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם להוראות החוק ו
)לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד 

 ., הכל על אחריותו ועל חשבונוזה

 

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים  .10
לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, 

 המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. 
בודה, בהתאם לדרישות הדין הנוגעות כמו כן, ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום הע 

 לעניין.
 

גדר את השטח שבאחריותו באתרי עבודתו, כולל הצבת ציוד מגן, אזהרה, יהקבלן יסמן, ישלט ו .11
עפ"י החוק כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי 

יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים אזהרה, פנסים מהבהבים; ידאג לתאורה במשך הלילה; 
 בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ודרשו זאת.

 .יהיו על חשבון הקבלן בלבד ,כל אמצעי הבטיחות שיוטלו על הקבלן לבצע 
לספק, על חשבונו הוא, שמירה, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של  מתחייבהקבלן  .12

הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המנהל או שיהיה דרוש על פי הדין, או על 
 פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 
ות הבטיחות שבתוקף, הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הורא .13

 הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.
הקבלן ידווח על מינוי מנהל העבודה מטעמו למפקח העבודה האזורי מטעם משרד העבודה, וימלא  

 אחר הוראותיו.
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 הצהרה והתחייבות
         לכבוד

 תאריך:______________ 
 קלנסווהעיריית 

 א.נ.,
הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את  .1

 משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. .2
והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות  .3

 בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.
הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך  .4

 שיבצעו את ההוראות כלשונן.
בות הוראות הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לר .5

והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי 
 וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו  .6
יה, שיכסה כל נזק שיגרם לעירייה, לעובדיה ולדדים שלישיים של מנהל מחלקת הביטוח בעירי

 כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה ע"י ו/או מטעמי.
העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י מנהל מחלקת  .7

 הביטוח בעירייה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.
 

 _______________________________________________ שם הקבלן:
 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________
 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________
 כתובת הקבלן______________________________________________

 מס' פקס___________________ ___  מס' טלפון_______________
 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________
 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  

 חתימה וחותמת הקבלן: _______________
 חתימת מנהל העבודה: ________________ 
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: -' טחלק 
 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס
 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 
עלי להצהיר אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי 

את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, 
 כדלקמן:

 
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו 

  (. המציע –להלן )
 

את הבחירה המתאימה  סמןבמציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה )
 (:  בחלופות להלן

עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל 

 הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".

עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל 

הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
, 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 מובאות להלן:שחלק מהן 
 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1
- 1981; 
 

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2
  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; 

  בעל השליטה בו; אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
ניין, דומה במהותו להרכב כאמור חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הע

של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
      המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 מציע;שליטה מהותית בידי מי  ששולט ב

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון  -", בעבירה הורשע" .4

  31התשס"ג )
 (; 2002באוקטובר 
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חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" חוק עובדים זרים"  .5
 ;1991 -הוגנים(, התשנ"א 

  
 ; 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז  חוק -" חוק שכר מינימום"  .6

 
המועד האחרון להגשת  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7

 ההצעות במכרז; 
 

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8
 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  -" שליטה מהותית"  .9
 בחבר בני האדם; 

 
  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.אני מצהיר 

 
 

 
 המצהיר/ה

           
 

 אישור
 
 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, 

במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר שמספרה 

את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 
 אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 
 
 

 , עו"ד                         
 ר. ___________מ.

 חותמת  
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -' יחלק 
 

  10/2023מכרז פומבי מס' 
 להקמת והפעלת חניון למשאיות בקלנסווה.

 
 

לאחר שבחנתי בקפדנות מוסמך לחתום ולהצהיר בשם המציע, אני הח"מ ____________________, 
ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, ולרבות 

מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע העבודה, התשלומים, התמורה, ערבויות, 
 הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

 
הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל ולאחר שבדקתי את כל תנאי האתר ובדקתי את כל 

המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים, וכל המידע הדרוש 
 לשם ביצוע העבודה;

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע העבודה 
 בשלמותה;

 
הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע 

, החתימה על החוזהאת כל הנדרש מהזוכה במכרז, ולרבות רכישת ציוד נלווה, כמפורט במכרז, מיד עם 
לבצע ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי החומרים ו/או הציוד הנדרש, ובאפשרותי 

את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים, שלבי התקדמות 
 העבודה שבמכרז.

את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש  תכמו כן, הנני מצהיר שהצעתי כולל
רישות נוספות שיהיו מטעם רשות לביצוע העבודה בכל היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם ד

 הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'. להגנתמוסמכת זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד 
הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות 

בשלמות בהתאם לתנאים  שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לבצע את העבודות
 שבמסמכי המכרז והחוזה.

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים מהמועד 

 האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
 ים.את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זה

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני 
 לבינכם.

כמפורט במסמכי בזאת ערבות בנקאית  מצרףלחתימה על החוזה אני  התחייבויותיילהבטחת קיום 
על מסמכי ממועד הודעתכם אחתום  עסקים ימי 4היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך  המכרז.

החוזה ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד 
ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש -בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

 ידכם לגבייה, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.-על
הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני מצהיר כי 

כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה 
 זו.
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 'ביחלק 
 10/2023מס' מכרז 

 הסכם 

ניטור, בקרה ניהול ותפעול בחניונים וברחובות ברחבי העיר  -שירותי חניה חכמהמערכת למתן לקבלת 
 באר שבע בשטחי חניה מוסדרת כחול לבן 

 
 

 2023שנת חוזה שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ לחודש ____________ 
 
 בין
 

 , רשות מקומית עיריית קלנסווה
 ("העירייה"/"המזמין" -)להלן 

 מצד אחד
 לבין

 .פ. _____________חהשם ____________________________ ת.ז. / 
 הכתובת _________________________________________________

 :מטעמו החתימה מורשי באמצעות
 .ז. ______________ת. ______________________ 1
 .ז. _______________ת. ______________________ 2

 (ו/או "הספק" ""הקבלן -)להלן 
 שנימצד 

 
)להלן   להקמת והפעלת מגרש חנייה למשאיות  10/2023מס'  פומבי והעירייה פרסמה מכרז :הואיל

 (;ו"השירותים" "העבודה"ו "המכרז" - בהתאמה
 

הגיש הצעה מטעמו , הםההסכם על כל נספחיו המכרזאחרי עיון ובחינה זהירה של  ,והקבלן והואיל:
למכרז, ובין השאר הצהיר כי יש לו ידע, נסיון, כח אדם מקצועי, כלי רכב, ציוד, וכלים 

 מתאימים הדרושים לביצוע העבודה; 
 

לקבלת  המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן ,מיום ______ וועדת המכרזים בישיבתה והואיל:
נים וברחובות ברחבי העיר באר שבע ניטור, בקרה ניהול ותפעול בחניו -שירותי חניה חכמה

נת יוהעירייה מעוניראש העירייה אישר את ההמלצה, , בשטחי חניה מוסדרת כחול לבן 
 לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה אשר הוגשה על ידו; קבלןלהתקשר עם ה

 
 המקצועיים לסטנדרטים בהתאם, להלן כהגדרתן העבודות את לבצע מתחייב והקבלן   :והואיל

 מחייבים ותקנים, צווים, תקנות, חוקים לרבות, דין כל להוראות ובכפוף, ביותר הגבוהים
 ;המוסמכים הגורמים כל והוראות להנחיות ובהתאם
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     וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים תקציביים והואיל:
_____________________                 . 

 
 לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;וברצון הצדדים  והואיל:

 
 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא והגדרות:

הצהרת  תאור העבודה,ו הטכני המפרטהמבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את  .1
ובלתי נפרד מהסכם , הוראות בטיחות, וכל מסמך אחר, מהווים חלק מהותי הקבלן, כתב ההצעה

 זה ויש לקראם יחד הימנו.
 

פרשנות המונחים בהסכם זה, תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט להלן, אלא אם כן  .2
תוכן הדברים מחייב אחרת. ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה במסמכי 

לחוזה זה. הסכם זה  12המכרז, תגבר הפרשנות שניתנה במסמכי המכרז, ובהתאם לאמור בסעיף 
 בהתאם למסמכי המכרז: יפורש ככל שניתן

 
 .קלנסווהעיריית  -העירייה 

 .קלנסווההעיר  -העיר 
  10/2023מכרז פומבי מס'  -המכרז 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי  לצרכן המחיריםמדד  -המדד 

 אחר שיבוא במקומו.
 או בסמוך לכך. 15.2.2023שהתפרסם ביום   2023ינואר מדד חודש  -מדד הבסיס 

שהוסמך על ידו לשמש כמנהל לצורך  וקוח העירוני, בעירייה או מי מטעממנהל אגף הפי -המנהל 
 ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 .זה ובהסכם המכרז במסמכימנהל העבודה מטעם הקבלן, בעל כשירות כנדרש  -מנהל העבודה 
 העירייה על ביצוע העבודות נשוא ההסכם.מי שמונה על ידי המנהל להיות מפקח מטעם  -המפקח 
 הקמת והפעלת מגרש חנייה למשאיות . –העבודה 

 מהות ההתקשרות: .3
 להקמת והפעלת מגרש חנייה בקלנסווהאת ביצוע העבודות  העירייה מוסרת בזה לקבלן .א

 .כמפורט במפרט הטכני לביצוע העבודות וביתר מסמכי המכרז
 

 לרבותכי העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה  ,הסר ספק יובהר למען .ב
כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז יהיה לספק את  ףהמצורהטכני  המפרט

 וכל הדרוש לביצוע העבודות על כל הכרוך בכך. החומריםכח האדם, כלי הרכב, הציוד 
 . על ידו להקמת והפעלת המגרש והוא יגבה את דמי החנייה

 

 הצהרת הקבלן: .4
 

 -הקבלן מצהיר כי 

אור העבודה יהמפורטים בת ודרישות העבודה נשוא הסכם זההעבודה  יאתרהוא מכיר את  (א)
 במסמכי המכרז;
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 מלוא של מיטבי לקיום הדרושים והידע הציוד, ההיתרים, הרישיונות כל את בידיו יש (ב)
 .זה חוזה פי על התחייבויותיו

  .זה חוזה במסגרת שיהיו ההוצאות כל את בחשבון לקח (ג)

עבודות לפי הסכם, זה וכי ברשותו כ"א וציוד מתאים ההוא יכול, מסוגל ומעוניין לבצע את  (ד)
 לביצוע העבודות.

 הוא קרא את מסמכי המכרז והדרישות לביצוע עבודות לרבות  נשוא חוזה זה. (ה)

ליום עד הוא יפעל לקיומו של ממשק בין המערכת ליישומוני החניה פנגו וסלופארק,  (ו)
   הוראה זו הינה מהותית והפרתה תחשב כהפרה יסודית. .2.5.2021

      

 התחייבויות הקבלן: .5
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה, במועד, בדייקנות, ביעילות  )א(

, ובנאמנות לשביעות רצון הטכני ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז ובמפרט
הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העירייה, למלא 

 העבודות ובכל הקשור לביצוען.
  הקבלן מתחייב לשמור על הוראות החוק והנוהל החלות ושיחולו בעתיד על ביצוע העבודה.  

 
ם לעיל המפקח )כהגדרתו נהלהקבלן מתחייב לבצע את העבודה לשביעות רצונו של המ (ב)

 המכרז( או מי מטעמם, בהתאם להוראות שיתנו מזמן לזמן.במסמכי ו
 

יק בדים שיידרש לשם ביצוע יעיל ומדוהקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה כל מספר עו (ג)
של העבודה, והעובדים יהיו מיומנים היטב לביצוע תפקידיהם. כן ידאג הקבלן להנהגת 

חות החלים או שיחולו ולפי הוראות שיטות עבודה בטוחות ולבצוע העבודה לפי כללי הבטי
 כל דין.

 
. העובדים המועסקים על ידי הקבלן יהיו עובדים של הקבלן בלבד ולא עובדים של העירייה (ד)

מוסכם כי בין העירייה לבין הקבלן או מי מעובדיו לא יחולו יחסי עובד מעביד על כל 
קת עובדים ולשאת המשתמע מכך. הקבלן מתחייב לקיים את הוראות החוק באשר להעס

 בעצמו בכל התשלומים וההוצאות הכרוכות בכך.
 
מוסכם בין הצדדים במפורש, כי הקבלן מבצע את העבודה על אחריותו המלאה והעירייה  (ה)

לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם על ידי הקבלן, או מי מעובדיו או מי מטעמו, לכל אדם 
 או לכל רכוש של צד שלישי.

 
עבודות לסוגיהן בציוד או בחומרים מתאימים ההקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע  (ו)

שלגביהם קיימים אישורים ממכון התקנים הישראלי או מכל גורם מוסמך אחר, אם ניתנים 
 וג של חומרים.סאישורים כאלה לאותו 

 
וד, כי הקבלן מתחייב להבטיח שהכלים לביצוע העבודה יהיו תקינים ובכמות מספקת הצי (ז)

הציוד והכלים ירכשו מכספו ויהיו רכושו הבלעדי. הטיפול בו, הפעלתו ושמירתו יהיו 
 באחריותו של הקבלן.
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רכישת חומרים הדרושים לביצוע העבודה, ואספקתם תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  (ח)

המפקח רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרים והציוד שמשתמש בהם הקבלן 
עבודות ועל הקבלן לאפשר לו זאת. קבע המפקח כי הציוד או חלק ממנו ה ביצועם בהכרוכי

עבודות או חלק מהם ה ביצועהכרוכים ב ש בהם הקבלן או חלק מהם,או החומרים שמשתמ
 תמש בציוד ובחומריםאינם תקינים לפי שיקול דעתו תהיה קביעתו סופית והקבלן לא יש

 שנפסלו כאמור.
ל אחריות על המפקח באשר לטיבם של החומרים ותקינותם, אין באמור בכדי להטי

 ואחריות זו מוטלת בכל מקרה על הקבלן.
 
מובהר כי במהלך כל תקופת ההתקשרות תחול אחריות מלאה של הספק על כלל העבודות  (ט)

 והמערכות.

 

 

 :תמורה, .6
   

 בחנייה.המציע הזוכה יקים את המגרש ויפעיל אותו ויגבה את דמי החנייה מהמשתמשים  .א

תפעיל חוקי העזר ותחייב בעלי משאיות להחנות את הרכבים מחוץ לעיר בחניון העירייה  ב.
 מסודר ולא תאפשר החניית המשאיות בתוך העיר וברחובות העיר.

 :ולו"ז לביצוע תקשרות ההתקופת  .7

תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד חתימת הצדדים על החוזה ועד לסיום תקופת ההפעלה  .א

 )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.  

)להלן: תקופת ____________  חודשים החל מיום  120תקופת ההפעלה הינה למשך  .ב

 ההפעלה"(. 

  חודשים נוספים. 60 -העירייה רשאית להאריך את תקופת הההתקשרות ל .ג

 
 עובדים: העסקת .8

הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי הוא יבצע את העבודות ואת התחייבויותיו עפ"י  
 מעביד: -ההסכם כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בין הקבלן ו/או עובדיו ובין העירייה כל יחסי עובד

 

 הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין. (א)

 
ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  וגיהות תנאי בטיחותהקבלן יבטיח קיומם של  )ב(

 כנדרש בחוק, ובתאם להוראות כל דין.
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הקבלן מתחייב כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים, לצורך  )ג(
 ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 

 
 וכי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין העירייה לבינ ,מובהר ומוצהר בזאת )ד(

 מעביד.-בביצוע הסכם זה יחסי עובד ואו לבין כל אדם אחר המועסק על יד
אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי  

עסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע העירייה הינה מעבידתו של הקבלן ו/או של אדם המו
הסכם זה, מתחייב הקבלן לשפות מיד את העירייה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל 

 כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
הקבלן מתחייב לשפות את העירייה ולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה  

יה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי על העירי
 שונה מהמוצהר בסעיף זה.

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה  )ה(

 והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
 

ובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה הקבלן מתחייב להעסיק ע )ו(
תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל 

 שיון או היתר כאמור, לפי העניין. ידין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר
 

בריאות העובדים ורווחתם כדרוש הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת  (ז)
בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על 

 . 1954 -העבודה, תשי"ד 

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או  (ח)
 קים על ידי הקבלן. אחריות כל שהם על העירייה כלפי האנשים המועס

אם  ובין הקבלןידי -בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי העירייה על האמור (ט)
ו/או  עזבונםו/או  חליפםידי -)ככל שישנם כאלה( ו/או על הקבלןידי עובד של -תועלה על

בהשבה דלעיל לפני ביצוע  כמחוייב הקבלןיורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את 
 תשלום כלשהו לנותן השירותים.

 

 , עדיפות בין מסמכים והוראות מילואים:במסמכיםספקות  .9

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאי חוזה זה לבין הוראה ברורה ומפורשת  .א
כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה  -במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה 

האמורה בתנאים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן סדר  של ההוראה
העדיפות בין המסמכים, למקרה של סתירה בין ההוראות, כשהראשון ראשון והאחרון 

 אחרון:

 הוראות מסמכי המכרז והחוזה; .1

 הוראות הדין, לרבות הוראות התקן המחייב; .2

 הוראות ספציפיות ותוכניות לביצוע, שניתנו בכתב; .3
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 ;הטכניהוראות המפרט  .4

 
גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך  .ב

אחר הקשור בחוזה או שיש לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק 
 -הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  נהלממנו, או שמסר המ

בדבר  -יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך  מנהליפנה הקבלן בכתב לעירייה וה
 הפירוש שיש לנהוג לפיו.

 
הוראות לביצוע  ,תוך כדי ביצוע העבודהומזמן לזמן  ,רשאי להמציא לקבלן נהלהמ .ג

 . העבודה, לרבות תכניות לפי הצורך

 

שניתנו בהתאם לסעיף קטן )ב( או )ג( מחייבות את הקבלן אולם אין  מנהלהוראות ה .ד
 .מיתר הוראות מסמכי המכרזבאמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע 

 
 
 

 הוראות בטיחות וגהות: קיום .10

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות המפורטות במסמכי המכרז  )א(
נפרד הימנו וכן את הוראות הדין בכל הקשור להבטחת תנאי  המצורפים לחוזה כחלק בלתי

הבטיחות והגהות, הן של עובדיו והן של כל אדם אחר הנקרא לאתרי העבודה שבאחריות 
 הקבלן ולכל מקום בו מבצע הקבלן את עבודתו.

 
 הקבלן יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה. )ב(

 
עבודה מטעמו, אשר יהיה אחראי, בין היתר, על קיום כל כללי הבטיחות  הקבלן ימנה מנהל )ג(

הנדרשים באתרי העבודה, בין כלפי הקבלן ועובדיו ובין כלפי כל אדם אחר המצוי במקומות 
 העבודה ו/או שעשוי להיקרא לאזור העבודה או לקרבתו.

 
ויפנה אליו לקבלת  הקבלן ידווח על עבודתו למשרד העבודה, למפקח האזורי על העבודה )ד(

 הנחיות בטיחות כנדרש לפי כל דין.
 

 מטעם הקבלן: השגחה .11

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם העירייה ו/או המנהל ו/או מי מטעם העירייה, בדבר הרחקתו  .א
ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם לדעת המנהל, התנהג אותו 
אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. אדם 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום  -שהורחק לפי דרישה כאמור 
 העבודה. 

 המנהל לא יהא חייב לנמק את דרישתו. 
 

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה, כולו  .א
 או מקצתו. 



    

   

 עיריית קלנסואהبلدية قلنسوة                                   

_____________________________________  
 

 

29 

 

על הקבלן אין באמור בכדי להטיל על המנהל ו/או העירייה אחריות מעבר לאחריות המוטלת  .ב
 כמי שמחזיק במקום העבודה.

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין :  .12

 

ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו כספי הספק אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל אובדן  .א
לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לספק ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו 

עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לשירותים ו/או למערכות ו/או  בקשרעקב ו/או 
בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל 

 מטעמו בקשר לשירותים .  
הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה  .ב

תים ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של הספק עד לגמר מבדקי לשירו
על ידי העירייה ומסירת המערכות לעירייה ואישור העירייה אודות קבלת  ואישורםהקבלה 

הנ"ל בכתב ולשביעות רצונה המלא. וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן 
או עובדיה ו/או כל אדם בשרות העירייה מכל /שירותים נלווים, והוא פוטר את העירייה ו

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.
הספק פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל   .ג

אבדן ו/או נזק להם אחראי הספק כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות 
ועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום את העירייה ו/או כל הפ

שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור לעיל, לרבות 
 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  .ד
עירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם אחרת סכומים אשר נתבעים מה

באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל 
 שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .ה
גורמים ממנים וכד  ו/או מדינת לים ו/או שיכללו בהסכם בין העירייה לבין והביטוח הכלו

מצהיר כי הספק ,  ההתקשרותבקשר עם נגב גליל ופריפריה וכד לישראל ו/או המשרד 
יעמוד בהתחייבויות העירייה והספק "  BACK TO BACK ההוראות הנ"ל יחולו עליו "

 .בהתאמה
 

 
 ביטוח: .13

 

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  .א
מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות 
שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא 

 'זנספח מפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים, והתנאים ה מהביטוחיםיפחתו 
 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין  .ב
-חתום עלהספק על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור  מבטחיבידי 

ידי מבטחי הספק לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 
העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום 
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תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
 .מהעירייה

 
הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -כלי רכב ביטוח .ג

בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על 
פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( 

יסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כ
למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב"  .₪ 600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
 

ביטוח חובה יערך עבורו "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו ב .ד
ש"ח  2,000,000-גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.
 

 :הנזכרות מתחייב נותן השירותים לכלול את הסעיפים הבאים הפוליסותבכל  .ה
 

 נותן השירותים ו/או העירייה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .א

או תאגידים /וו/או חברות בת  העירייההביטוחי: "העירייה" לעניין הכיסוי 

 עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר  .ב

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  עם מעשה או מחדל של נותן השירותים

אחריות  ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה .ג

כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן 

 השירותים בקשר עם ביצוע השירותים.

בגין ו/או בקשר עם ביצוע העירייה חבות המוצר מכסה את אחריות  ביטוח .ד

 עם בקשרומי מטעמו  השירותים נותןהשירותים ו/או המוצרים של 

 השירותים.

ועית מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם ביטוח אחריות מקצ .ה

 הפרת חובה מקצועית של נותן השירותים ומי מטעמו בקשר עם השירותים.

תאריך  יכלול –אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  יטוחב .ו

שירותים המקצועיים ו/או מועד היאוחר ממועד התחלת מתן  לארטרואקטיבי 

 אמהבהתלעירייה אספקת המוצרים 

יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר  ניתן .ז

 בגבולות אחריות משותפים  
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סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  .ח

 ₪ . 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

או עובדיה, למעט כלפי מי /ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו .ט

 .שגרם לנזק בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .י

שתמסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י נותן השירותים ו/או חברת הביטוח 

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60מטעמו, במכתב רשום, 

 יחול בפוליסות.חריג רשלנות רבתי לא  .יא

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירותים להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת  .ו
 העירייה ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.

 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .ז
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי 

פי כל -פי הסכם זה או על-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על
 דין. 

 

דו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הספק לב .ח
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

הספק יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא  ממעשה או מחדל של הספק ו/או  .ט
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק  מלאה או
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות.
 

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  .י
ר על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת האמור, לשמו

 העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הספק אחראי  .יא
העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

 שיגרם לו עקב זאת.
 

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  .יב
 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 
על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .יג

גורמים ממנים וכד  ו/או מדינת ישראל והביטוח הכלולים ו/או שיכללו בהסכם בין העירייה לבין 
מצהיר כי ההוראות הנ"ל הספק ,  ההתקשרותבקשר עם וכד  נגב גליל ופריפריהלו/או המשרד 

 .יעמוד בהתחייבויות העירייה בהתאמהוהספק "  BACK TO BACK יחולו עליו "
 

 איסור הפסקת עבודה על ידי הקבלן: .14
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הקבלן מתחייב לא לשבות ולא להשבית ו/או להפסיק את העבודה מכל סיבה שהיא, ולבצע את 
 .'(זטלוח הזמנים לביצוע )חלק העבודה בכל יום ברציפות עפ"י 

 

 כתובות הצדדים והודעות: .15

 ודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה.כתובות הצדדים למשלוח ה 
ת או כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישי 

נת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב במכתב רשום לפי כתובת המצוי
 שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל. 72שנתקבלה 

 
 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 
___________________         __________________              __________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן                         ראש העירייה                               גזבר העירייה 
 עיריית קלנסווה                         הקבלן 
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 מכרז פומבי מס' 10/2023 

 

 הקמת והפעלת מגרש חנייה למשאיות

 טופס הצעת מחיר

 

 

 על המציע לצרף תוכנית של המגרש המוצע לרבות צירוף תמונות .

 

 . ,דרכי ההגעה והנגישות למגרש המגרש וסביבתו על המציע לצרף תוכניות מפה של המיקום של 

 

על פי התרשמות ועדת המכרזים ממגרש החנייה המוצע ומהמיקום של המגרש ההחלטה והבחירה של המציע תהיה 

 ומהאיכות של השירות המוצע.

 

שנים ראשונות לתקופת  5כה יהיה פטור מתשלום ארנונה לעירייה במשך והז

 ההתקשרות.

 

 

 בכבוד רב וברכה

..................................................................................... 

 שם המציע 

 

 


